Trim steza po Sv. Otu
nad Šempetrom pri Gorici
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Društvo diabetikov Nova Gorica
Goriška ulica 15
5290 Šempeter pri Gorici
M: 031-622-397
E: diabetiki.gorica.sempeter@gmail.com

Trim steza po Sv. Otu
nad Šempetrom pri Gorici
ZAHTEVNOST: lahka/srednje lahka pot
VIŠINSKA RAZLIKA: 0 m
Označena pot:
Planinska koča na cilju:
Razgled na poti ali na cilju:

Dostop do izhodišča
Avtocesto Ljubljana – Koper zapustimo pri izvozu Razdrto in pot hitri cesti Razdrto –
Vrtojba. Nadaljujemo do izvoza za Šempeter in Novo Gorico, kjer hitro cesto zapustimo. Krožišče zapustimo pri tretjem izvozu. Trim steza po Sv. Otu se nahaja na
severno-vzhodnem delu katastrske občine Vrtojba. V bližini je PZA Vrtojba (postajališče
za avtodome). Izhodiščni prostor (parkirišče za 50 vozil) je urejen z informativnimi
tablami, zemljevidom proge, smerokazi in navodili za vadbo.
Lokacija izhodiščne
točke:

Opis poti
Trim steza se pri 8 vadbeni točki razdeli na daljšo stezo, z 8 dodatnimi vadbenimi
točkami, in krajšo, s 4 dodatnimi vadbenimi točkami. Točka z razgledno ploščadjo na
griču Sv. Ot in spomenikom padlim borcem v II. svetovni vojni ima nadmorsko višino
126 metrov. Od tu se nam odpira odličen razgled na okolico, poraslo z gozdovi in
vinogradi. Grič Sv. Ot nosi ime, ki izvira iz svetniškega imena Oton ali Oto, tu pa je že
leta 1530 stala cerkvica posvečena sv. Otu. Ostanki so bili vidni še po II. svetovni vojni,
vendar so jih nato dokončno odstranili, ko so na mestu, kjer so imeli avstrijski vojaki
med I. svetovno vojno opazovalnico, postavili betonsko obeležje v spomin na padle
partizane na goriški fronti.
Lokacija končne
točke:

Podrobnejši
opis poti:

